Skyttorps
Vägförening
PROTOKOLL
fört vid årsstämman den 16 oktober 2013 kl 19.30 – 22.00, i Klubbis, Skyttorp
Deltagarförteckning, se bilaga, samt Christian Holmbäck, tillfrågad extern
mötesordförande

§1.

Föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2.

Christian Holmbäck valdes till ordförande på stämman.

§3.

Susanne Andersson valdes till sekreterare på stämman.

§4.

Stämman fastställde föreslagen dagordning.

§5.

Stämman fann sig behörigen kallad.

§6.

Avstämning av röstlängd

§7.

Till justerare av stämmoprotokollet, jämte ordföranden, valdes
Margareta Johansson och Sofia Sjunneskog

§8.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt revisionsberättelsen för
verksamhetsåret 2011/2012..

§9.

Ansvarsfrihet 2011/2012
Paragrafen utgår. Hänskjutes till nästa års stämma 2014.
Beslut om att riva upp ansvarsfrihetspunkten från stämman 2012 – för att kunna ge
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012

§10. Styrelsens och revisorernas verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013
Samt fastställande av resultat och balansräkning för 2012/2013
Styrelsen tog till sig av revisorernas berättelse och tar lärdom samt är villig att göra
bättring. Stämman fastställde handlingarna.
§11. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013.
§12 Framställningar från styrelsen eller andelsägare
a. Förslag till ändring av stadgarna
Beslutades att framställan om förslag till stadgeändring bordlägges till stämman år 2014

Stämman ger styrelsen i uppdrag att till stämman år 2014 återkomma med korrigerade
Stadgar (språkmässigt) samt bifoga nuvarande Stadgar med redovisning om vari
förändringarna består.
§13. Stämman beslutade oförändrade arvoden för räkenskapsåret 2013-07-01 - 2014-06-30
Mötesarvode utgår till ordinarie ledamot vid styrelsemöten med 150 kr/timme
Sekreterare
375 kr/protokoll
Ordförande
6 000 kr
Vägfogde
14 000 kr
Revisionsarvode
500 kr, ordinarie
§14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
Styrelsens förslag – oförändrat 700 kr
Medlem yrkar om sänkning till 500 kr
Stämman beslutade oförändrat 700 kr.
Fastställande av debiteringslängden
Mötet ajourneras under tiden revisorerna granskar debiteringslängden.
Efter uppdatering godkände stämman debiteringslängden.
§15. Val av styrelse
Ordinarie
a. Lennart Ståhle
b. Mikael Asplund
Irma Karlsson
Ingvar Bräck
Johan Löthberg
Suppleanter
c. Patric Sandberg Helenius
Camilla Ekberg
Owe Eriksson
Elias Tapper
§16. Revisorer
Ordinarie
Maria Lund
Birgitta Lång
Suppleanter
Zahrah Ekmark
§17. Valberedning
Helena Martinsson
Ulf Ånöstam
Kent Johansson

Tensta-Åsby 2:60
Skyttorp 1:4
Tensta-Åsby 18:19
Tensta-Åsby 4:53
Tensta-Åsby 4:89

Kvarstår, 1 år
Kvarstår, 1 år
Kvarstår, 1 år
Omval 2 år
Omval 2 år

Tensta-Åsby 1:42
Tensta-Åsby 2:66
Tensta-Åsby 4:66, 3:25
Tensta-Åsby 4:31

Nyval 1 år, 1a inträdare
Nyval 1 år, 4e inträdare
Nyval 1 år, 3e inträdare
Ny val 1 år, 2e inträdare

Tensta-Åsby 18:5
Tensta-Åsby 20:1

Omval, 1 år
Omval, 1 år

Tensta-Åsby 1:26

Omval, 1 år

Tensta-Åsby 2:38
Skyttorp 6:8
Tensta-Åsby 4:74

Omval, 1 år, sammankallande
Omval, 1 år
Omval, 1 år

§18. Övrigt
Fråga från medlem – hur ser det ut med asfalteringen.
Styrelsen upplyser om att det är under beredning.
Fråga från medlem – en skylt på Moränvägen, när skall denna bytas.

Styrelsen för vidare frågan till vägfogden.
Fråga från medlem – bilar som står i vägrenen.
Revisorerna svarar då de tagit upp detta i sitt PM. Styrelsen svarar att ärendet är under
agerande.
§19. Stämmoprotokollet finns tillgängligt på hemsidan, www.skyttorpsvagforening.se,
fr o m 30 oktober samt på de 3 anslagstavlor som finns utplacerade i samhället. Medlem
som önskar få protokollet utskickat meddelar styrelsen så ombesörjes detta.

Vid tangentbordet

Susanne Andersson
Skyttorp 1:4

Christian Holmbäck
extern ordförande

Justerare

Justerare

Sofia Sjunneskog
Tensta-Åsby 18:24

Margareta Johansson
Tensta-Åsby 6:7

